
OBRA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FOUR SEASONS  * Entegue em Jan/2014   *  4.326 m² .  A restauração do Four Seasons
compreendeu na retirada de pastilha e quartzo da fachada, para aplicação do  Granito Lavado Fultec.

► Aplicação do novo Revestimento

► Montagem de toda infra-estrutura

► Remoção do Revestimento Antigo

► Preparação da base

RESTAURAÇÃO DE FACHADAS 

ANTES - PASTILHA E QUARTZO DEPOIS - GRANITO LAVADO FULTEC 

www.conspem.com.br 

comercial@conspem.com.br 

facebook.com/GranitoLavadoFultec 



OBRA: C. EMPRESL. MORUMBI Entregue: JUL/13 

A restauração da fachada compreendeu a remoção da 

cerâmica, a preparação da Base para aplicação 

do  Granito Lavado - Fultec. 
METRAGEM: 2.340 M² - VERMELHO CLARO:  FULTEC - 858 

OBRA: EDIFÍCIO STEPHANIE  Entregue: NOV/15  

A restauração da fachada compreendeu a remoção do 

Fultec antigo, a preparação da Base para aplicação 

do  Novo Granito Lavado - Fultec. 
METRAGEM: 1.700 M² - CINZA :  FULTEC -3150 

OBRA: EDIFÍCIO ROYAL PARK  Entregue: OUT/11 

Na fachada do Edifício Royal, foi  aplicado o reves- 

timento  Granito Lavado - Fultec após a retirada da 

cerâmica "Gail" e a regularização da massa. 

METRAGEM: 786 M2 - VERMELHO:  FULTEC - 594 

OBRA: COND. EDIFÍCIO GAUDÍ   Entregue: NOV/15 

Na restauração da Fachada  foi feita a retirada da 

cerâmica "Gail", a preparação da Base para aplicação 

do revestimento em Granito Lavado  - Fultec.                              
METRAGEM: 1.398 M2  - CINZA ESC.: FULTEC - 3138 

OBRA: COND. DELTA ONE   Entregue: SET/15 

Na restauração da Fachada do Condomínio foi aplicado 

um novo Granito Lavado Fultec após a retirada do 

Fultec  antigo e preparação da Base.                                           
METRAGEM: 3.050 M2  - AMARELO ESC.: FULTEC - 3165 

OBRA: TORRE PASSARELLI  (Em execução - Entrega Jul/16)  

Na restauração da fachada estamos removendo a 

cerâmica, fazendo a preparação da Base para aplicação 

do  Granito Lavado - Fultec. 
METRAGEM: 4.350 M² - CINZA - 815  E VERMELHO - 707 
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INFORMAÇÕES SOBRE A RESTAURAÇÃO DE FACHADAS 

Quando o seu revestimento antigo começa a desprender-se das Fachadas em escala preocupante, como 

cerâmicas, pastilhas, litocerâmicas ou outro tipo, já está na hora do Condomínio, o Síndico ou um dos 

Ad i istradores do Co do í io procurare  a e presa REVE“TIMENTO“ CON“PEM FULTEC  para u a 
avaliação da situação, e juntos encontraremos uma solução para o problema.  

A i terve ção da Co spe  Fultec  co siste e  restaurar parte ou de preferê cia todo o revesti e to 
antigo, e para tomarmos conhecimento antecipadamente do grau de aderência e o comprometimento 

dele, fazemos uma prospecção com profissional habilitado em cadeirinha suspensa que nos dará um 

mapa geral da situação. 

Para criar um novo visual no prédio é possível mudar a tonalidade ou mesmo o tipo de revestimento 

existente tornando o prédio mais moderno e seguro. 

Essas transformações agregam ao edifício uma valorização além de devolver a segurança e a 

tranquilidade aos condôminos e proprietários. 

Os passos para a consolidação da opção pela restauração são classificados em duas partes: 

1) Conscientização da necessidade do trabalho; 
2) Viabilização financeira dos condôminos; 

Mede-se então o Custo do investimento x Valorização 
 

TRABALHOS DIRETOS E INDIRETOS 
Para execução dos trabalhos algumas providencias são necessárias para assegurar o bom desempenho de 

todas as etapas, ou seja: 

- Montagem de Bandejas para Proteção do Térreo; 

- Tuneis para segurança das entradas ao Prédio; 

- Telas de Nylon para proteção de Prédios Vizinhos e Ruas; 

- Balancins Elétricos, para privacidade dos Condôminos e mais velocidade nos trabalhos; 

- Todas as proteções de Vidros, Caixilharias e Jardinagem são antecipadamente preparadas. 

 

TRABALHOS BUROCRÁTICOS 
Importante também são as autorizações e alvarás junto às Sub Prefeituras para execução tranquila dos 

serviços, tudo isso feito por nossa equipe administrativa. 

Para assegurar maior tranquilidade, temos também: 

- Suporte de Engenheiros, Encarregados Experientes; 

- Técnicos em Segurança do Trabalho; 

- Seguros de responsabilidade Civil; 

- Funcionários registrados e treinados, inclusive com ASO e Exames Médicos Complementares; 

- Seguro de vida dos Funcionários; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

- CND – Certidão Negativa de Impostos (Todos os Impostos); 

Para total tranquilidade dos nossos futuros e antigos clientes, a certeza de poderem contar com uma 

empresa que está a 34 anos no mercado da Construção Civil com mais de 1.000 Obras realizadas em todo 

o Brasil. 
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EMPRESA 

A busca constante de desenvolvimento nas 

cores e formas sempre foram prioridades da 

Conspem Fultec, que tem como objetivo 

oferecer o que há de melhor para os seus 

clientes. 

Com aprimoramento frequente de sua equipe 

a Conspem oferece ao mercado um excelente 

resultado comprovado nas melhores obras do 

Brasil. 

 
 

EXPERIÊNCIA 
A Conspem possui profissionais com mais de 

25 anos de experiência em todos os segmentos 

que atua, realizando diversas obras espalhadas 

por todo o Brasil. 

A qualidade dos seus serviços podem ser  

comprovadas pelos melhores engenheiros, 

arquitetos, decoradores e pelas maiores 

construtoras do país, dentre elas: CYRELA, 

HOCHTIEF, RACIONAL, BUENO NETTO, SANCA, 

BONFIM, GNO E REM.  
 
 

TECNOLOGIA 
Aperfeiçoando-se continuamente e investindo 

em tecnologia para participar dos principais 

projetos arquitetônicos e construtivos do país, 

além de restauração de fachadas. 

Ela prioriza a segurança do trabalho, treinando 

constantemente seus funcionários para o uso 

de equipamentos de segurança, prevenindo 

riscos de acidentes. 

Entre em contato conosco e conheça tudo que 

a Conspem Fultec pode proporcionar para 

deixar sua obra ainda mais bonita. 

 
 
 

 
 

 

 

PRODUTOS PATENTEADOS 

 
FULTEC TRADICIONAL 

Produto 100% nacional, composto de pedras 

naturais moídas e separadas em granulometrias 

uniformes misturadas com ligas produzidas a base 

cimentícia. 
 
FULTEC ACRÍLICO – GRANILHA 

Denominado como FULTEC NATURAL em virtude 

da utilização das mesmas pedras usadas no 

tradicional, embora com granulometrias menores. 

Estas pedras são misturadas no próprio canteiro de 

obra com resina importada de excelente qualidade 

tanto na transparência como na aderência, 

realçando e dando vida às cores. 

 
PISO EM FULTEC 

Mesma forma de execução e mesmo material do 

Fultec Tradicional em parede, porém com maior 

resistência devido o tráfego de pessoas. Muito 

utilizado na Europa e agora no Brasil. É 

especificado para bordas de piscina, quintal, 

calçadas externas, pisadas, escadas e outras áreas 

em que seja necessário dar um aspecto de classe, 

requinte e cor. 
 
RESTAURAÇÃO DE FACHADA 

É um segmento novo da Conspem Fultec, que visa 

transformar a estética de uma fachada, dando-lhe 

beleza e durabilidade. Na troca do revestimento 

existente, a Conspem propõe a reaplicação em 

Fultec Tradicional, Granilha, Monocapa ou outro da 

preferência do cliente.  
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PARA  CONSULTA  A  MAIORES  OPÇÕES  DE 

CORES,  ACESSE  NOSSO  SITE: 

 

 


